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Vård och omsorgsnämndens protokoll 2023-01-18  

Tid och plats  
2023-01-18 klockan 09:30-12:10 i Vård- och omsorgsförvaltningen, sammanträdesrum stora blå 

Beslutande ledamöter 
Annika Krispinsson (C) ordförande, Karl-Arne Larsson (C), Inga-Lill Hellgren (S), Tina Hultman (L), Tomas 
Persson (S), Carl-Otto Bergqvist (V), Caroline Gille (M), Carl-Henrik Andersson (SD), Malin Strömberg (SD) 

Ej tjänstgörande ersättare 
Linda Johnsson (C), Mikael Forsberg (MP), Lars Persson (S), Håkan Collin (S), Florence Emma Anvo (KD), 
Jonas Paulsson (KD), Joel Wåhlén (SD), Lars Karlsson (S) 

Övriga närvarande 

Jenny Tobiasson, nämndsekreterare, Åsa Johansson, Förvaltningschef VoF, Maria Schiller, verksamhetschef 
äldre och funktionsstöd, Anna Pierrou, verksamhetschef individ och familjeomsorg, Erik Jansson, 
verksamhetscontroller § 10, Jenny Johnsson, enhetschef IFO vuxen § 7 

Val av justerare 
Inga-Lill Hellgren (S) 

Tid och plats för justering 
24 januari klockan 09:00 i Heby kommunkontor, sammanträdesrum Garveriet 

Justerade paragrafer 
§ 1- § 14  

Underskrift 

 _______________________________________________________________  
Annika Krispinsson, ordförande 

 _______________________________________________________________  
Inga-Lill Hellgren, justerare 

 _______________________________________________________________  
Jenny Tobiasson, sekreterare 
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Anslagsbevis  
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ 
Vård och omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2023-01-18 

Förvaringsplats för protokollet 
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby 

Datum då anslaget sätts upp 
2023-01-24 

Datum då anslaget tas ned 
2023-02-15 

Underskrift 

_______________________ 
Jenny Tobiasson 
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Von § 1  

Revidering av föredragningslistan 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

• Dagens föredragningslista fastställs. 
 

Sammanfattning 
Ordförande frågar om det finns några revideringar av föredragningslistan.  

Malin Strömberg (SD) anmäler ett initiativärende gällande Tallgården som tas upp under punkten 
Övriga frågor.  

Ordförande fastställer föredragningslistan.  
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Von § 2 Dnr VON/2022:19 002 

Anmälan av delegationsbeslut 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

• Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen och lägger redovisningarna till 
handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Följande sammanställningar av delegationsbeslut redovisas till nämnden: 
Delegationsbeslut von del §§ 356 - 384 
Attestlista, 5 januari, 2023 
Delegationsrapport IFO december 
Delegationsrapport IFO december – antal beslut  
Delegationsrapport vård och omsorg december 
Delegationsrapport vård och omsorg december – antal beslut 
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Von § 3 Dnr VON/2023:2 102 

Val av ersättare i Sociala utskottet 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

• Mikael Forsberg (MP), Tomas Persson (S) och Caroline Gille (M) utses till ersättare i sociala 
utskottet. 

• Inkallelseordning; 
För C – MP – S 
För S – S - MP 
För L – M - MP 

 

Sammanfattning 
Vård- och omsorgsnämnden har att utse tre ersättare till sociala utskottet.  

Sociala utskottet består av tre ledamöter och tre ersättare. Vård och omsorgsnämndens presidium 
utgör ledamöter i sociala utskottet. Ordförande i Vård- och omsorgsnämnden är tillika ordförande 
i sociala utskottet. Andre vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden är tillika vice ordförande i 
sociala utskottet.  

Ersättarna väljs bland vård- och omsorgsnämndens ledamöter för samma tid som de invalts i 
nämnden. Ersättare får närvara vid utskottets sammanträden endast om en ledamot är 
förhindrad att tjänstgöra. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 5 januari 2023 

Förslag 
Annika Krispinsson (C) föreslår vård- och omsorgsnämnden att utse Mikael Forsberg (MP) till 
ersättare i sociala utskottet. 

Inga-Lill Hellgren (S) föreslår vård- och omsorgsnämnden att utse Tomas Persson (S) till ersättare i 
sociala utskottet. 

Tina Hultman (L) föreslår vård- och omsorgsnämnden att utse Caroline Gille (M) till ersättare i 
sociala utskottet. 

Förslagsordning 
Ordförande ställer förslagen mot avslag och finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller förslagen. 

 
Delges 
De valda 
Verksamhetschef IFO och bistånd 
Förste socialsekreterare IFO  
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Von § 4 Dnr VON/2023:2 102 

Nominering till KPR 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

• Annika Krispinsson (C) nomineras till ordinarie ledamot i kommunala pensionärsrådet. 
• Florence Emma Anvo (KD) nomineras till ersättare i kommunala pensionärsrådet. 

 

Sammanfattning 
Det kommunala pensionärsrådet är knutet och väljs av kommunfullmäktige. Det kommunala 
pensionärsrådet är ett rådgivande organ med uppgift att bereda pensionärer inom Heby kommun 
inflytande och insyn i allmänna frågor som rör pensionärers levnadsförhållanden. 

Av det kommunala pensionärsrådets ledamöter ska fem ledamöter och fem ersättare utses bland 
politiker, varvid en ledamot och en ersättare ska vara ledamot eller ersättare i kommunstyrelsen, 
en ledamot och en ersättare ska vara ledamot eller ersättare i vård- och omsorgsnämnden, en 
ledamot och en ersättare ska vara ledamot eller ersättare i samhällsbyggnadsnämnden, en 
ledamot och en ersättare ska vara ledamot eller ersättare i kultur- och fritidsnämnden samt en 
ledamot och en ersättare ska vara ledamot eller ersättare i utbildningsnämnden.  

Ledamöterna nomineras i övrigt av lokala pensionärsföreningar inom Heby kommun, 
som har öppet medlemskap för alla pensionärer. Varje organisation garanteras minst en 
plats. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 5 januari 2023 

Förslag 
Inga-Lill Hellgren (S) föreslår vård- och omsorgsnämnden att nominera Annika Krispinsson (C) 
till ordinarie ledamot i Kommunala pensionärsrådet. 

Tina Hultman (L) föreslår vård- och omsorgsnämnden att nominera Florence Emma Anvo (KD) 
till ersättare i Kommunala pensionärsrådet. 

Förslagsordning 
Ordförande ställer de båda förslagen mot avslag och finner att vård- och omsorgsnämnden 
bifaller båda förslagen. 

 
Delges 
Valberedningen 
Kommunfullmäktige 
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Von § 5 Dnr VON/2023:2 102 

Nominering till THR 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 

• Inga-Lill Hellgren (S) nomineras till ordinarie ledamot i trygghetsrådet för år 2023 – 2026. 
• Jonas Paulsson (KD) nomineras till ersättare i trygghetsrådet för år 2023 – 2026. 

 

Sammanfattning 
Trygghetsrådet är knutet till och väljs av kommunstyrelsen. 

Trygghetsrådet är ett organ för att förmedla information och samordna kommunens insatser 
mellan kommunstyrelsen, nämnderna, och styrelsen för Hebyfastigheter/Hebygårdar AB i frågor 
som rör välfärds- och brottsförebyggande arbete, förebyggande säkerhetsfrågor, samt 
tillgänglighetsfrågor och andra frågor som rör funktionshindrades levnadsförhållanden. 
Trygghetsrådet ska också årligen bevaka aktiviteten bland föreningar som sysslar med funktions- 
och tillgänglighetsfrågor för att kunna upprätthålla och utveckla kontakten mellan kommun och 
föreningar som besitter särskild kunskap och kompetens i dessa frågor. 

Av trygghetsrådets ledamöter skall en ledamot utses från kommunstyrelsen, 
utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, vård och omsorgsnämnden, 
samhällsbyggnadsnämnden och styrelsen för Hebygårdar/Hebyfastigheter AB. Rådet utses av 
kommunstyrelsen efter förslag från de nämnda organen. 

Av trygghetsrådets ersättare skall en ersättare utses från kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, 
kultur- och fritidsnämnden, vård och omsorgsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och styrelsen 
för Hebygårdar/Hebyfastigheter AB. Rådet utses av kommunstyrelsen efter förslag från de 
nämnda organen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 5 januari 2023 

Förslag 
Annika Krispinsson (C) föreslår vård- och omsorgsnämnden att nominera Inga-Lill Hellgren (S) 
till ordinarie ledamot i Trygghetsrådet. 

Caroline Gille (M) föreslår vård- och omsorgsnämnden att nominera Jonas Paulsson (KD) till 
ersättare i Trygghetsrådet.  

Förslagsordning 
Ordförande ställer de båda förslagen mot avslag och finner att vård- och omsorgsnämnden 
bifaller båda förslagen. 

Delges 
Kommunstyrelsen 
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Von § 6 Dnr VON/2023:19  

Webbutbildning för politiker i socialnämnd: vad är 
socialtjänst? 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att köpa in ”webbutbildning för politiker i socialnämnd”. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att Caroline Gille (M), Tomas Persson (S), Mikael Forsberg (MP) 
får arvode samt ersättning för förlorad arbetsförtjänst för deltagande på webbsändningen som en del 
i deras uppdrag i sociala utskottet. 

Sammanfattning 
Sveriges kommuner och regioner erbjuder ett utbildningspaket som vänder sig främst till 
socialnämnden och den som önskar mer kunskap om socialtjänstens verksamhet och samspel mellan 
nämnd och förvaltning.  

Utbildningen är digital och köps in per kommun/nämnd. Materialet publiceras under januari 2023 
och kan ses till den 31 december 2026. 

Webbutbildningen kommer finnas tillgänglig för hela vård- och omsorgsnämnden att delta på. 

Beslutsunderlag 
E-post från SKR 12 januari 2023 
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Von § 7 Dnr VON/2023:3 754 

Riksnorm för kommande år 2023 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

• Förslag till beslut: Vård- och omsorgsnämnden beslutar att fördelning av behovsposter i 
riksnorm 2023 för Heby kommun ska göras i enlighet med bifogat förslag.  

Sammanfattning 
Regeringen beslutade i år att höja riksnormen för försörjningsstöd från och med 1 januari 2023. 
Tidigare publicerade Socialstyrelsen, utifrån underlag från regeringen, ett meddelandeblad med 
fördelning av riksnormen på de olika behovsposterna som stöd till kommunernas beräkningar. 
Kommunerna måste från år 2012 själva göra fördelningen av riksnormen på behovsposterna. I 
riksnormen 2023 har normens samtliga poster räknats upp med 8,6 procent jämfört med 
riksnormen för 2022. Höjningen avseende personliga kostnader tillförs specifikt normposten för 
livsmedel.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 4 januari 2022 
Konsumentverkets referensvärden 2023  
Riksnorm 2023 – Heby – förslag till fördelning av behovsposter  

 

 
Delges 
Enhetschef IFO vuxen 
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Von § 8 Dnr VON/2021:140 002 

Kompletterande beslutanderätt LVU 43 § 2 p 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

• Föreslagen lista på förordnade tjänstemän avseende kompletterande beslutanderätt antas. 
 

Sammanfattning 
Information gällande tillägg om kompletterande beslutanderätt: Sociala utskottet har i vissa fall 
möjlighet att begära handräckning från polismyndigheten för att genomföra beslut. De situationer 
när nämnden kan begära polishandräckning är angivna i 43 § LVU.  

LVU 43 § är uppdelad i tre punkter och detta ärende gäller endast handräckningen under punkt 1 
och 2. Ett förordnande innebär att en myndighet ger en tjänsteman befogenhet som annars ligger 
på myndigheten och är inte att förväxla med delegation. Nämnden förordnar namngivna 
ledamöter/tjänstemän. Detta kallas kompletterande beslutanderätt. Den som är förordnad 
beslutar vid sidan om nämnden, till skillnad från delegering, där delegaten beslutar istället för 
nämnden.  

I grunden är det Sociala utskottet som haft delegation på att besluta om att begära handräckning 
och polismyndigheten som lämnar biträde. Polisen har befogenhet att ytterst använda våld för att 
genomföra sina uppgifter, en rätt som socialtjänstens företrädare inte har. En polishandräckning 
är uttryck för myndigheters mycket ingripande makt i förhållande till enskilda. Möjligheten för 
vård- och omsorgsnämnden att förordna beslutanderätten är därför till viss del begränsad. En rätt 
att begära polishandräckning med stöd av förordnande bör utformas så att den omfattar både att 
påkalla handräckningen och att återkalla densamma. Vård- och omsorgsnämnden har vid en 
handräckning ansvar för den unge. I det ansvaret ingår att se till att handräckningen inte fortgår 
längre än det behövs. Förslag att beslut om att förordna ovan beskrivna rätt till tjänstemän enligt 
bifogad lista.  

Beslutsunderlag 
Lista på förordnade 

 

 
Delges 

Förvaltningschef  
Samtliga verksamhetschefer VOF – sprid till medarbetare  
Enhetschef IFO vuxen – sprid till medarbetare  
Enhetschef IFO Barn och familj – sprid till medarbetare  
1:e socialsekreterare 
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Von § 9 Dnr VON/2022:140 006 

Vård och omsorgsnämndens sammanträdesdagar 2023 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

• Vård- och omsorgsnämndens sammanträdesdagar för 2023 beslutas enligt följande:  
Torsdag 16 februari 
Fredag 24 februari 
Onsdag 15 mars 
Onsdag 19 april 
Onsdag 17 maj 
Onsdag 14 juni 
Onsdag 23 augusti  
Onsdag 20 september 
Onsdag 11 oktober 
Onsdag 15 november 
Onsdag 13 december 

 

Sammanfattning 
Vård- och omsorgsnämnden har att besluta om sina sammanträdesdagar för år 2023. 
Följande datum för stoppdatum, beredning och sammanträde föreslås: 

Månad Stoppdatum Beredning Utskick Sammanträde 

feb 02-feb 06-feb 09-feb 16-feb 

feb   17 feb 24 feb 

mars 02-mar 06-mar 08-mar 15-mar 

april 03-apr 06-apr 12-apr 19-apr 

maj 04-apr 08-maj 10-maj 17-maj 

juni 31-maj 02-jun 07-jun 14-jun 

juli 
    

aug 10-aug 14-aug 16-aug 23-aug 

sep 07-sep 11-sep 13-sep 20-sep 

okt 28-sep 02-okt 04-okt 11-okt 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 9 januari 2023 

 
Delges 

Ansvarig för kalendarium 
Förvaltningschef 
Verksamhetschefer 
Utvecklingschef 
Enhetschefer 
 

 

 
  

nov 02-nov 06-nov 08-nov 15-nov 

dec 30-nov 04-dec 06-dec 13-dec 
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Von § 10 Dnr VON/2022:49 730 

Riktlinjer för handläggning av avgifter för vård, omsorg och 
socialt stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) samt hälso- och 
sjukvårdslagen (HSL) 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

• Revidering av riktlinje för handläggning av avgifter för vård, omsorg och socialt stöd enligt 
socialtjänstlagen (SoL) samt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) antas. 

 

Sammanfattning 
Verksamhetscontroller informerar vård- och omsorgsnämnden om taxor och avgifter i samband 
med beslut om riktlinjer för handläggning av avgifter för vård, omsorg och socialt stöd enligt SoL 
samt HSL. 

Förvaltningen föreslår nämnden att ändra punkt 3.2.3 på sida 6 i Riktlinjer för handläggning av 
avgifter till ”Minimibeloppet följer 8 kap. 7§ i socialtjänstlagen (2001:453)” då minimibeloppet 
styrs av en andel av prisbasbeloppet. Den andelen förändrades flertalet gånger under 2022 vilket 
ledde till att nämnden behövde anta uppdateringar av riktlinjen.  

Då kommunen kommer att följa socialtjänstens minimibelopp anses denna justering i riktlinjen 
smidiggöra hanteringen av sådana förändringar.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 3 januari 2023 
Förslag på riktlinje  

 

 
Delges 

Enhetschef Bistånd 
Verksamhetschef IFO/Bistånd 
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Von § 11 Dnr VON/2022:10 009 

Information och rapporter 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

• Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen. 
 

Sammanfattning 
Följande handlingar föreligger: 
Kf § 124/2022 
Ks § 229/2022 + bilaga 
Ks § 228/2022 
Ks § 231/2022 
Ks § 233/2022 
Ks § 232/2022 
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Von § 12 Dnr VON/2022:170, VON/2021:28 722, 735 

Översyn vård och omsorgsboenden - Information Tallgården 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

• Vård- och omsorgsnämnden beslutar om att besvara inkomna skrivelser enligt nedanstående 
svar.  

• Förvaltningen får i uppdrag att redovisa behovsanalys för en samlad äldreomsorg i Östervåla 
senast till vård- och omsorgsnämndens sammanträde i juni. 

• Redovisning till nämnden ska ske löpande varje sammanträde.  
 

Sammanfattning 
Förvaltningschef informerar den nya vård- och omsorgsnämnden om tidigare beslut 
gällande vård- och omsorgsboendet Tallgården samt arbetet som påbörjades efter beslut om 
inflyttningsstopp 20 april 2022. Ett omfattande behovsanalysarbete är inlett. Förvaltningen 
kommer tillsammans med lokalstrateg och Hebygårdar att se över behov för att 
verksamheterna ska få lokaler med bästa förutsättningar för att bedriva verksamhet i den 
omfattning som behövs utifrån verksamhetens önskemål om funktioner. De framkomna 
behoven ska även kostnadsberäknas. 
    
Vård- och omsorgsnämnden har mottagit en namninsamling ”Stoppa nedläggningen av 
Tallgården i Östervåla tills beslut om framtiden är taget”. Namninsamlingen omfattar 973 
namn, drygt hälften av namnen är digitala genom sidan https://namninsamling.se.  
Även kyrkorna i Harbo och Östervåla har inkommit med skrivelser.  

Nämnden har tagit del av och tackar för synpunkterna. Ett svar har formulerats och kommer att 
delges de som inkommit med skrivelserna.  

Svar 
Nämnden har tagit del av och tackar för synpunkterna.  

Vi vill vara tydliga med att det handlar om att rusta sig inför framtiden. Vi förstår att det kan 
kännas ledsamt för de som idag bor på Tallgården att behöva flytta. Inom några år kommer 
dock alla platser att behövas och då kan vi inte flytta ur något boende. Då måste vi vara 
rustade för det ökande behov vi ser.  

Det är väl känt sedan länge att det finns problem med fastighetsstandarden på Tallgården 
och den håller inte måttet varken för de boende eller när det gäller arbetsmiljön. 
Äldreboendet motsvarar inte dagens krav.  

Vård- och omsorgsnämnden har att ta ansvar för hela äldreomsorgen med alla våra 
äldreboendeplatser. Nu när det nybyggda äldreboendet Lövsta öppnar så kommer det finnas 
ett överskott på platser i kommunen enligt vår boendeprognos. Om något år kommer 
däremot allt fler äldre att behöva platser enligt befolkningsutvecklingen. Det är alltså nu vi 
kan växla ut Tallgården i dess nuvarande form och att närmare undersöka i vilken form 
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Tallgården ska kunna fortsätta fungera som vård- och omsorgsboende för att ligga i fas med 
ett utökat behov av boendeplatser i norra kommundelen inom några år.   

Nämnden tog beslut om inflyttningsstopp den 20 april 2022 (Von § 48) för att påbörja 
utfasningen av Tallgården. Den 20 november 2022 (Von § 132) togs beslut om att 
förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med brukare som bor på Tallgården och deras 
anhöriga successivt hitta ersättningsplatser på andra vård- och omsorgsboenden. Beslut 
togs samtidigt att Tallgårdens vård och omsorgsboende i dess nuvarande form avvecklas 
senast 30 juni 2023.   

Under mandatperioden 2007-2010 så lades Torggården i Heby ner vilket ledde till ett underskott 
av platser i den södra kommundelen med 55 äldreboendeplatser mot 84 platser i den norra 
kommundelen. I nuläget är det fler från den södra kommundelen som fått flytta till den norra delen 
när man behövt äldreboende. Nu kommer det att bli motsatt förhållande under några år.  

Processen är igång med att tömma Tallgården och några boende har redan flyttat ut. Personalen 
har fått lämna in intresseanmälningar på nya tjänster osv. Den processen behöver nu fortsätta.  

Vård- och omsorgsnämnden har tagit beslut om att förvaltningen ska ta fram en behovsanalys. I 
analysen kommer det att framgå hur många platser det kommer att behövas enligt 
befolkningsutveckling och boendeprognos samt hur vi kan inkludera lokaler för hemtjänst, 
hemsjukvård, mötesplats för seniorer och kök. Den kommer sedan att ligga till grund för en 
förstudie om Tallgården. Med de befintliga seniorlägenheterna på sidan om så kan vi få ett 
äldrecentrum i Östervåla som motsvarar dagens krav på såväl boendemiljö som arbetsmiljö. Så 
rustar vi för framtidens behov av vård- och omsorgsboende i hela kommunen.    

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 10 januari 2023 
Von § 53/2021 + PM 4 mars 2021 
Von § 68/2021 + Utredning april 2021 
Von § 93/2021 + Utredning juni 2021 
Von § 105/2021 + Utredning augusti 2021 
Von § 162/2021  
Von § 48/2022 + Tjänsteskrivelse, 5 april 2022 
Von § 132/2022 + Tjänsteskrivelse, 8 november 2022  

Förslag 
Ordförande föreslår vård- och omsorgsnämnden att besluta enligt liggande förslag.  

Ordförande Annika Krispinsson (C) föreslår Vård- och omsorgsnämnden att besluta: 
• Förvaltningen får i uppdrag att redovisa behovsanalys för en samlad äldreomsorg i Östervåla 

till senast vård- och omsorgsnämndens sammanträde i juni. 
• Redovisning till nämnden ska ske löpande varje sammanträde.  
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Förslagsordning 
Ordförande ställer de båda förslagen mot avslag och finner att vård- och omsorgsnämnden 
bifaller båda förslagen. 

Protokollsanteckning 
Blå opposition, KD, M och L bifaller vård och omsorgsnämndens beslut. Beslutet fattades utifrån 
arbetet med framtidens äldreomsorg och mot bakgrund av välgrundade analysunderlag, och 
ligger i linje med samhällets utveckling vad gäller krav på arbetsmiljö, vårdmiljö och ekonomi. 
Vård och omsorgsnämnden ansvarar för hela kommunens bästa, inklusive Östervålas äldre och 
medarbetarna på Tallgården. Östervåla behöver ett ändamålsenligt boende för äldre. M KD och L 
anser inte att vi är i en situation där vi offrar de äldre eller behandlar våra medarbetare illa. Vi 
delar emellertid synpunkterna som inkommit som rör kommunikation och information kring 
beslutsprocessen och anser att den varit bristfällig. Vi tycker vidare att nämnden bör lära av 
misstagen och vara betydligt tydligare i i sin kommunikation och medborgardialog i framtiden. 
Därmed ber vi medborgarna om ursäkt för att nämnden har brustit inom dessa områden. 

 

 
Delges 
Initiativtagarna till skrivelse 
Svenska kyrkan Harbo och Östervåla 
Harbo missionsförsamling 
Equmeniakyrkan i Östervåla 
Korskyrkan Östervåla 
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Von § 13 Dnr VON/2023:19  

Övriga frågor 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

• Vård- och omsorgsnämnden beslutar att avslå initiativärendet. 

Sammanfattning 
Malin Strömberg (SD) har inkommit med ett initiativärende till dagens sammanträde gällande 
Tallgården. Bakgrunden är de öppna mötet i Östervåla den 15 januari. (Se inkommen handling) 

Beslutsunderlag 
Initiativärenden Von 2023-01-18 

Förslag 
Malin Strömberg (SD) föreslår vård- och omsorgsnämnden att bifalla initiativärendet.  

Förslagsordning 
Ordförande ställer förlaget mot avslag och finner att vård- och omsorgsnämnden avslår förslaget.  

Reservationer 
Malin Strömberg (SD) och Carl-Henrik Andersson (SD) reserverar sig mot beslutet.  
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Von § 14 Dnr VON/2022:13 709 

Verksamhetsrapport 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

• Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen.   

Sammanfattning 
Förvaltningschef informerar om förvaltningens arbete och går igenom en organisationsskiss.  

Verksamhetscheferna ger en kort presentation om respektive område.  

Anna Pierrou verksamhetschef för individ och familjeomsorg samt biståndsenheten. 

Maria Schiller ny verksamhetschef för område hemtjänst samt hälso- och sjukvård och funktionsstöd 

Karin Johansson verksamhetschef för vård- och omsorgsboenden deltar inte på dagens sammanträde 
men förvaltningschef ger en kort presentation.  

Efter avslutat sammanträde genomförs en rundvandring på vård- och omsorgsförvaltningen.  

 
 

 

 


	Vård och omsorgsnämndens protokoll 2023-01-18
	Tid och plats
	Beslutande ledamöter
	Ej tjänstgörande ersättare
	Övriga närvarande
	Val av justerare
	Tid och plats för justering
	Justerade paragrafer
	Underskrift
	Anslagsbevis
	Organ
	Sammanträdesdatum
	Förvaringsplats för protokollet
	Datum då anslaget sätts upp
	Datum då anslaget tas ned
	Underskrift
	_______________________

	Innehållsförteckning
	Revidering av föredragningslistan
	Sammanfattning

	Anmälan av delegationsbeslut
	Sammanfattning

	Val av ersättare i Sociala utskottet
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Förslag
	Förslagsordning
	Delges


	Nominering till KPR
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Förslag
	Förslagsordning
	Delges


	Nominering till THR
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Förslag
	Förslagsordning
	Delges


	Webbutbildning för politiker i socialnämnd: vad är socialtjänst?
	Vård- och omsorgsnämndens beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag

	Riksnorm för kommande år 2023
	Sammanfattning
	Delges


	Kompletterande beslutanderätt LVU 43 § 2 p
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Delges


	Vård och omsorgsnämndens sammanträdesdagar 2023
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Delges


	Riktlinjer för handläggning av avgifter för vård, omsorg och socialt stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) samt hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
	Sammanfattning
	Delges


	Information och rapporter
	Sammanfattning

	Översyn vård och omsorgsboenden - Information Tallgården
	Sammanfattning
	Svar
	Beslutsunderlag
	Förslag
	Förslagsordning
	Protokollsanteckning
	Delges


	Övriga frågor
	Vård- och omsorgsnämndens beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Förslag
	Förslagsordning
	Reservationer

	Verksamhetsrapport
	Vård- och omsorgsnämndens beslut
	Sammanfattning


